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Ree enzJa
rozprawy doktorskiej mgr Moniki Krajewskiej

pt. "Zagudnieruia egzystencjalne dla nieskończonych akłudów równuń

różniczkowych lł ciqgowych przestrzeniuch Bułtucha "

.{,t. =xł3lęótl_ t13 l,!,sztjchstronne zastosotvatria w traukach technicznvch i przvrodlticzYłh"

tt,;r!ł-r l,ó.,łirati ioź*iczkowvch ztnyezajtlyth jest jednym z nai*-aż:nieiszvch dzia-illr,r'

lr:l_r_te illłir.,lsl i}* !l!ikuset iataeh rozą,oju, lł i_l6{gą"ię XX wieku filozna bvł* u_rvazae. ze ił:st tc

il:ł_lri;i tiit:ll:tii i;r_l1,1lpie'ttia Jecinalr w 1-Ł}i!Łt iiJ50 uk;ł_zała się praca J, Diei;do*lit:. 'ł l"iłi'c!

pi]i.,a.r.i.i [r!l, ?ć pf;lvile klasyczne wvrriki dot_v*czące rołvnali rcłznlczk<rrł,ych rv przcstrzenia,Cil

ią'' ;_:r:esiaji1 bl,c i_.ra:+..rlzirvt] w p1,;1e§trzŁ]lliaei: rłiesl<oticzelrie rvvmialor^;vci'i, l-r'a PleYkiarl

t=*;,ęr,ć:zęnie: [jcal:t-- o istlileniu rozwiązania zagadnienia Cauchy'ego,

x' : /(t" x1, x'{l.,) :.r,, (l)

p;::t ;alłzłrłił eiągł*ści frrnkcji l nie iest pi^ar.łdzir,ve rł, irieskoriczenie r.vynrialOrv_vch

pizestt-;1cniach Bana,elia, §tałc się to inrpuisem do poszukiwania nor,l,vł;il wzlt-uitkłłiv

ljt)ii!i,arltŁtjii,:;vłli i:,ir,i*l;ie roawiązartia zagadirięnia (1). Jędn}irn z narzędzt kirlre okazałcl "się

iriczlłvkle ti;rikcj+ll*_ilre.'*y-ł,v rrliary niezr.l,aftclści, a przydatnym załozeniem * rł'arutt*i;.

łłt/{ł,,Y}J ś ill {l, p(,Y),|. r?\

grJ...ie ,ł" iłst rlcłvalnyrn ogfaniczon,vm pclclzbiorem pi,zestrzelri Balraclra_ _ll., pł iesi lr-iiarą

lii*ztvartł]śct *k_reślarlą n;l 1l.. a 0] , ą: {.ł_ ti} jest tzu,, tunkcją porównawezą Kamiiegir

Fcc;:ąŁkclto jaka in;aię lł brancl rliarę niezr.;artości Kuratłlrvskiego lilb Har-rsdi;rilir, aic

i,-.l.,i,..,111illięj3zc iJł; zlvciviikor,vania rvanrnku (2) oka,zały się nriarv okl-eslone zź} 1-1o§(-}Ca

r,ksjoiaatyki Bana-sia-Goebla, Naturalnymi przestrzeniami Banacha, pojawiającvnli się czestrl

1ł :7a,ci._!Łlc\,Ą,atlraci-l. są rv tvm kcntekścię przestrzenie ciągow,e: C,," C. l.,,, ł,, - WterlV ł;Crvieln

li]iĄ]ilsi};e rozniczkrlwe { i 1 it_łst !-o1vno\ąlazne nieskończollemli ukłałiarn'i 1Ótł'tlaj'l



itl.łt;lCzliili.",1'ch :ixalarrlych Takie trkłaily pojawiają sie m.in w klasyczirej jirz nlonrłgra,ti!

i{ l}łiirijingł.-{}rłf!uł,łt'3'l}i,ffcrułlit"li Etltłtłlt!}ti., il! łiruutt,h §prłr,,łls". Lecture hjoles in NtaiIl

:l'i{i. :jPringłr, Beriin l 977 i były równiez badane w trzech współautorskich pubiikaciach
}o'i;--iliiti idi-aiłi,vslłiej i Józel'a Bailasia Rozprawa cJoktorska mgr V1oniki Krajelvskiej :;tałorvi

i;. t r i; 1 
:r, ili,,, ; ę i eg{_: tl u I,tu ł;a,ciłl_t:

iit;l;rr,.,,iai;a rozpfawa dclktorska zar,viera,75 stron i składa się ze wstępti, szeseiu roz,ciziałr:rą,

l :-il;:,ł ijraia|L-ii''" Czterv pir:łlvsztl razdziałv illlzna uzn_aę za, tllatel,iał pizygtltolvalĄl{,i]v
'?,e+i':raiłł r:;-rt Pc,lsia-vvL}trĄić rviadomosci dotygzące m in. ciągowych przestrzeni I}ariacha_

l-]i'Ze!il;]tji-lj ciągtilv iefi]Perowanvch oraz miar niezwarlości, lvykorzystvwane l.v daiszł,.i t:zesci

Pi ilC'r' \,ajtgl' Prid!.reŚiic. ze *tateriał terr ,iest dobrze opractrrvany i istotnie zrvięl".s;a

iiłx:P'ii*tnc,'Śł; całe,i FIacv. W rrszćlzia!e trzecim poclane są rórvniez precyz*ljIte łjo.łłlcv
Ł-'t'lł't:}'ci; l'aktłilv znałrych jako tzw. .,iolklor", ale uzlwanych w literaturze bez pcdar.,vania

:iilejłt g:z'i dorv,:rJÓrł isa to twierdzenia j 9 i 3,i0 o formułach rvyrazających ni!ar,,,

t:i*;l,łvart*:lci rąi Frzestrzeniach c i /"). Autorka wprowadza tu równiez fornruły dełinir,qace

tilii;-r'v :lierr,r,fi,rłi;:lci rv Prz*strzeniaeh ciągorv tempero\łan_ych. W rczdztale piątvrł poila_ne są

i+iel'rj:c;;iir i; !:.tłi*niu rczrł,i;trzan lv przesirzeniac,h /l l 1, niesiirrńczonvch r:kłailo.ł !,o\l,ilł.ł
j.Zllj{t]l:k{Jlril'ch z zacianyilli warunkami początkowymi. łV szczegolnosct Autorka arralizrrj*

Lii,:ł;,:ij-i' ln;iiai:tl l]Ł'§tłiC u.kłaciow llniarvych zaburzonvch sl<łarinikiem nięiiniłi,,vvr:] {tzrł, rti<ł:.,_1v

r,:iłiilin io.,ve }

Ełlzlj:irlł iżo5l-! za'"vięra iu-ierdzenia e,gzvstel]cjalne dla nieskończonych semiiinior.v.,,ci,i

i;i,-i;r'-il"ą iłiĄrnan rrlat;ic.łkowvch w przestrzenlach ciągtiw tempefclvanych. Llzvcic ciagoił,
i.llji,]*l'o1jt'an-Vcl"! Pozwala baeia-c szef §zrl klasę u_kłaclorł. rolł-nań, a zakre s ir:ozlirvvch

",:asii]sl;rv;til Zn3-CZnle sie powiększa Autorka rozpatru!e drvie syruacje, W pierrł:szej zakłada

sit-;:'=; ł:zęsr: iiili*',vii rclvnall wchodzącvr;h w skład układu zawlera.tylko skclńiz{lna. iiczbę
:;kiarinik."ł. Pi;:,v cz1.'nr iir:zb-v tYelr składników są rł,spólrrie ogranlczone Mowllny -vvowijias_

;lt_: c;,flił:i iil;iłlri,c rł:wtraii \,|ł t{_rzważaLrvrn ul<ładzie sernilinicrwvm nlaja stała szeir;krrsł:

trV:-l'łłlłezvllniiąi ił,'YsięPi4ąc* -rv ezęsci iinieiwe.j illogą bye r.vtecly stosutrkorvc clLtzc. a, ia|"_le

5lil-iźi'le sPłitvka sii: naiczęście,i "ł plraktyce. \! sytrracji rirugiei zaltlada się, ze kazcia *at:ści

]i;lir'io't i'Jlłilłil'l lvcltł:łizł;cv,t:lt i^-, skład uliładu rna,ją nieskłlłiczenie lłieie składniiłtlrł-. -i-akir:

zaiiJ;;i:l"lie Pcrvcrluie jtrirlak. ze współezynniki występujące rv części linirłrvej sł} 5[{]5tJllkl}l\L}

nir:i.łiic!kl* {r:p z!:łlelowally 7, triclr szereg iest bezwzględnie zbiezny) \Ąi obir przypadkaci:

Ąiitł.liLa ,j'-rr'.ąirjł:i t'-".'ierłiz§n o istnieniu fłzw-Iav,arl takich układł_lw li,i przestrzeni ł:iątilrł,



ifltii,-*i'ł-lw.1,1}vfh r',,l'. os<-Tbno dla uliładorv dolnie przekątniorvych {Trvierdzerria ó _] i ó,{}llra;
ili,i;lrj*""ł gi;rrtle ;lr;*i<ątłrir-rrłlycir (T,wierrJzęnia,5.8 i il i0) przecistawia ror.vniee tlł,lęrijze'.ia
r-l isinit*iŁl !-ł:,łłr'iąłfin ą plzcslrzeni ciągorv tempercr.vanych ,! d]a zabui,zone€.l
i]it:siił-ltiłzt-'t:egri iikłaeiu przekątnior.vego (Tr.vierrlzenie 6 l3) oraz w przestrzeni l,i, clla
:"*lłiiilttirlrvv*;h u j:;ia,Jłlr.i, dtllnie przekąttriolł,vch {fl,yigl-dzenia ó. l -§ }

-lail rłiriał -ł Pt-11^rv;:szego Omowienia. przeclstarł,iona rozprawa jest o}rsze1nvil t wieiłl_
+ i;i!r;.;"" 1'11i siiiijtilil'l irił:siscłńczonye h ukłarlilrv równan rozniezkorv5,.ch \}v, ai,lgŁ}l.yy{:il

1'l'rt-:ti'ztll;ia,lli lJatlacha Autcrka zalvarła w, niej rviele oryginalnych i intel,ę*i;iaci:.li-l

''''r';l!i,Lr'ł iillt-v',;:3ł"' l'h ti*rntcttta. t',lzrą'lązań taklcil układow l'rł,ierdzęni a rłzłił-ił_ŁŁi 5:4*!ia!i_}

.-l},. :]:iJiill z.ii_,,liici}i" liait,r,łtgnic.lsrl,ini lłyni'kami i.ozprarvy lch dovroc!,y polegaia ila p,:k_azatliu

Zt iili i"irzi-lvlrl PrzvP;irJi<u sPełnione sa załozenia- pewnei rirtlciyfik_a.rlii twiclrizellia
1li;i,h+ikę*c.Ec łri ,! i3anasia i K" Goebia. iTrvierdzenie.i jJ i zastosorvaniil tegt_l tłvierilzł;niii
ił t]tl-łli;-1i;iiii;1 leZV. aie nie §ą oi}e łat,*e i w_vmagały pokonania rvieju truiin*:*i
i-ei:hi-iitznvl-it, wykorzystuje się w nich równiez nietrywialne pojęcia z anallz,lł t-unkcjonalnej
i13""'l1ail tł,';r*il:zkłxvvch- takie iak przestrzente Banaclra słabo zr,varcie generolvalne, cry
tlii:i,,,-:it §ii;-łii,n,il.',,,az* Kł,tli<cgt-; §rviadcz1, ta a pomysłr-lwosei i clct-:rrrni plz-r,iEt}tilll,-.;,ii-;lil

Itl}l *i}'-7il\itll Aurcllki. Przedstar.vione wynlki uogolniają kilka rezultatolv uzvslsanvei1
il"l,:;1":P!ą.! Y,l ji!n3i;ę--łil=r'Ch ilrze§irz,eniirch ciągoił.veh m in. przez j Banasia i ful i_tcktl_
(" Ł,'tii'1-1iił:si}, ol.tz łvj h{ursa-l*ena i A, Alotaibi Na podkreślenie zasługu|e łl.uzl. iic,lŁłt

i:ił=vliiadł,,lł ł.iribrze liirsl.iu.ią.e_vcił dł:ił,ociztlłle trł,,ierdzenia.

Ęeclakł;ł ilin!-Ylesi bard,zo stalanna,. clioc nie ridalo się Autorce unil<nąc cirobnvch ust,.:rel<

bł +iJł t,, ; ęz,.,, i.; ou,r. h Filnizej podaj ę k i ika uwag szczegołowyclr

- §tr i 5, l4an-riast ..geon}etrycztlych własnośe i

+-i}ljl ij'rri,'Cz il'y,l; ii 1y}ąu,1o st i przestrzeni B anac]ra.

Banacha" pł:rvinno hy,c.

Sir !i'. Zaririasi --rlonlkniętvch, rriepusiych i ograrliczon_vcłl ciągów" pcrvirrnc br,ć

lit;n;ki;ięil,ęll rriepustyci-t i ograniczotivch zbior<lw,

Stl 25. _t"vięrsz- ! i. _,colia,jvvyzej" pisze się osobno.

St'r.liZł'ltliirsl...l''lxR".-;ą..porvinnobvć.f'txlł'.--'

§iI .; j rłitt,s; ;i i;i! cloł;. Bialłuję łarviasu 
}
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lub

58 i i ,",r, ilrt;v*ił mię_iscacli}_ Z,wrclty tvpu. .,Oczyrł.iscie nlałly ze , ,..

łirugiej §irtrny rnamy. ze nie są p{]prawne.

- §łr. lj7: \§ t_vtu!e podrozdziału 6 .l eąirliast, ..nieskończonego ukłarjrlr.v !,i]l\,illi!l1," .

l,-ł--.łiiltlc Ł;.vi: nieskończłlrrvcłr układow row,na/l

1ą'.vrriełictlf i}o\ł.vze.,i risterki rv zadnvni stoprriu_ rrie zmniejsza_|ą rvaftosct litćf\tt-}lijczilLri
(!i,tli,,i jł!1{ i |1riłU\

ją" .it;; li':;l,:ł.'ll'i:niai*ni ił,eześiłitj- prac;r ta zarviera wielę oruginalnvcil i rł..attoscicrłvcii
l't'lzi;it.tii:ą' slłrnt'.ł,lileycir istotny rł-kłacl r,v teorię ror.vnań rózniczkor,v},ch w r:iagow.vch
Pl'-łi':;ir-ztlliałh Baira-eha Stclscwałre rnetody jak i sposób prorvaclzenia rozumowań srviadcł:a
i'l *r,i;l*! -rł!cli-zl' 1e'--'rełvcznci Doktorantki z zakresu wyzej wyrnienionyclł ohszA,l.GiĄ,
ii;*,it:;;ta!r'iti i,;t.i-z o jej diljrzalosci naukol,vej iumie|ętnaści prorvadzenta |-}f.{t'r: ll!ą
, i,,,,,, j.,:i ir1,,.-|,, il;j,,1_1

\Ł tnłltlti pi-zclicTnatliŁJ recenzowana praoa spełnia w1,1nagania
ij*i;tl_iiij<iii\ łlz,łz i:b,:rviąłującą Ustaivę o strlpniach naukorvvcil i
i_i:iii}iiil;i,]ail l ttitłlte rv g;.titlesic. sztuki
iJiłległl wni*skuię * *loptlsae zenie n!gr ll,Ianiki Kra.iełvskiej
płztrt *ri u rlcktors kiega.

, starvitrtte rozpra,iĄ,Ł}11,1

tytL;le naukorł,\,nr cla;ł

do dnlszye h ef*ipćw

ła/u^
b"/ńo- g-,§"-, 6" B, 2o1?,<


